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Додаток до спецiального дозвоrry
на корисryъання Еадрами, надlшого з метою
видобуванrrя корисних копaUIин
Новоселiвського родовища гранiтiв
Nэ ё3/Z ва <€>э, -.- ^а_2О /!року

rr. Киiв /3-r-Д--.е,О_&Д
(дагд ,тладФ(м)

д на служба геологii та надр УкраiЪи, в особi

а) дrс на пiдставi 2аry///Б://а
(лалi -,Щерllсеонадра) з однiеi

сторони та товариство з обмеженою вiдповйа",rьнiстю 'HIBEH", яке зареестровшIе Виконав.птм
KoMiTeToM Миколаiвськоi MicbKoi рашr 18.04.2004р., в особi директора Сербiна Леонiда
Олексiйовича який дiе на пiдставi статlту (лалi - Налрокорисryваф, з iншоi сторони (далi разом -

Сторони, а кожна окремо - Сторона) },кJIми цю Уголу про уvови користувдIЕя над)rlми з метою
видобування родовищ корисЕих копалин (лалi - Угола), яка е невiд'емною частиною
спецiального дозволу на користування над)iми вtл <1(3 _>. , . htpol<y Nэ 63УУ
(ла:ri - .Щозвiл), про нижчевикладене.

l. Предмет Угоди
1.1. .Щержгеонадра надас Надрокористрачу право тимчасового корист}ъzrння дiлянкою

надр з метою видобування корисЕшх коIIаJIин, а Надрокористувач зобов'язусгься викоЕрати та
дотримуватись умов користування дiлянкою надр, передбачених ,Щозволом, цiею Угодою та
нормами дiючого законодавства.

2. Вiдомостi про лiлянку падр, яка надаЕа в корисц/вашЕя
2.1. Мiсцезнаходження дiлянки надр розташоване на вiдстапi бrпrзько 250 м на пiвнiчний

захiд вiд с. Новоселiвка в Арбузинському районi Миколаiвськоi областi, на землях 3zшасу
Новоселiвськоi сiльськоi ради.

2.2. Просторовi межi дiлянки надр, яка е цредметом цiеi Угоди, ступiнь геологiчного
вивчення та освоснЕя об'скга надрокористування, вiдомостi про затвердкення (апробачiФ
запасiв корисноi копалиrlи та загtцьна кiлькiсть запасiв на час надання .Щозвоrту вказуються
Налгокористувачем у характеристицi дiлянки надр, яка е Додатком l та невiд'емяою частиЕою
цiеi Угоди.

3. Упrови корIlсryваtIня дiлянкоlо rtадр, яка Еаддfiа в корпстуваlпш

УrодаNs бЗ//
про умови корисryваппя падрами

з метою видобуваrrпя кориснпх копаJIпн



3 . l , Умови корисryванIш надрами, види, обсяги, дхерело фiншrсуваrшя пl gгрки виконанЕя
Надрокорисryъачем робiт з видобувавня кориснro( копмиII - гранiту протягом строку лii
[озволу визначаються в Програмi робiт з видобування корисних копalлин, яка пiдписусться
Сторонами, е .Щодатком 2 та невiд'емною частиною цiеi Угоди (далi - Програма робiт).

з.2. Програма робiт в чiлому або okpeMi ii показники, у разi потреби мож)rгь змil*оватися
таlабо доповнюватись за взасмЕою згодою CTopiH у межах дii Дозвоrry та цiеi Угод,r.

3.3. Сторона, яка iнiцiюе внесення змiн та./або доповнень до Програми робiт, зобов'язана

надати iншiй CTopoHi вiдповiднi письмовi обгруятування та пiдтвердlсуючi докуrvепти.
3.4. Сторона, яка одержала вiд iншоi Сторони письмовi обrрунryвання з пiдтверджуючими

доку1ulентаJr{и тi пропозичiТ щодо внесення змiн та./або доповЕень до Програми робiт зобов'язана

в мiсячний TepMiH надати iншiй CTopoHi письмову вмотивоваЕу вiдповЬ щодо прийrrяrтя

пропозицiй щодо внесення змiн таlабо доповнень до Програми робiт.
з.5. Строк виконання робiт з метою видоб}ъання корисних копалин може буги

продовжений за рrови продовження строку лii,Щозволу та цiеi Угоди, iз внесенняМ ВiДПОВiДНИХ

змiн до Програми робiт.
з.6. оЪобливi уN{ови корист}ъання надрzlми визначаIоться в,Щозволi та цiею УгОДОЮ i е

обов'язковими до виконання Налрокорисryъачем.

4. Права Сторiп на геологiчпу iнформачiю про надра

4.1. Використання та розпорядr(ення Сторонами геологiчною iнформачiею про Еад)а

здiйснюеться в порядку визЕаченому законодzlвством.
4.2. Геологiчна iнформачiя про надра, створена (прилбана) за рах}нок коrrrгiв державного

бюджету е державною власнiстю.
4.3. ГеЪлогiчна iнформачiя про надра, створена (придбшrа) за рахунок коштiв державного

бюджgгу, надаеться Надрокорист}ъачу на правi користуваItЕя та володiшrя без права

розпоряджеrrня на договiрнiй ocrroBi в порядку визначеному з,tконодавством,' - 
4.4.Геологiчна iнформачiя про надра, створена (придбана) Налрокорисгувачем пiд час дii

.щозволу за власнi *ошrй, е йоiо власнiстю. Про передачу права власностi або права

пор".фчпп" геологiчною iнформачiсю Налрокорисryвач повйомляс уповноважений орftlн в

порядку визначеному законодавством.

5. Iпшi права та обов'язки CTopiH
5.1. .Щержгеонадра мае право:

5'1.1витребовУвч-Унчдро*ористУВачазвiтнiДанiтаiнформачiюпроВиконанняцlе'i
Угоди;

5.1.2 видаватИ та напрzшJlяти Налрокористувачу в межах свое1 компетеЕцll вцповцнl

приписи, розпоряджеЕня таlабо повiдомлення;^ s.i.з здiiснювати вiдповiдно до дiючого законодzlвства державшrй геологiщlий контроJIь

за рацiоналъним i ефекгивним використанням надр Надрокористувачем;

5.1.4 притягувати Налрокористуъача вiдпЪвiдно до дючого зzlконодавства i yrnloB цiсi
угоди до вiдповiдальностi, 

-в 
тЬму числi, зупиняти дiю дозвоrry або припиняти право

корист}вання надрами шJ]яхом ануrповаяня .ЩозвоJry в порядку визЕачеЕому з,lкоЕодавством]

5.1.5 в установленому зalконодавством порядку вживати заходв до припиненшI Bclx BmIlB

робiт з викори"rч"rr" "*р, що проводяться Надрокорисryвачем з порушенням стандартiв та

npa""r, i *о*уr, 
"rrр""r*rrr" 

n"j,"uro" родовищ, icToTHe зяижеяня ефеrсгивностi робiт або

np"au""r,n до .rru"rr" збиткiв, u ioMy чпЬлi якщо роботи вед}ться з застосуваЕням методiв i

способiв, що негативно впливають на стан надр, призводять ло забруднення навколишнього

природного середовища або шкiд,rивих наслiдкiв для здоров'я населенш{, а також в iнших

випадках, передбачених закоЕодавством УкраiЪи;
5.1.6 у встановленому законодавством порядкУ вживати заходiв до зупинеЕня дlяльIlост1

пiдприемств, устаяов та органiзачiй, що здiйсrпоютъ використанЕя нашl без спецiа.тьнrл< дозволiв

на корисцъанЕя або з порушенням р{ов, передбачених такими дозволами;



5.1.7 направляти матерiми щодо виявJIених порушеЕь в iншi уповноваженi державнi
орг:lни для цроведенЕя конц)ольню( дiй i перевiрок, притягнеЕня На,дрокористувача до
вiдповiдальностi таlабо вжиття заходiв реаryвання вiдтtовiдно до компgгенцii.

5.2.,Щержгеонадра зобов'язана:
5.2. 1 своечасно розглядати звернення Нацгокористувача;
5.2.2 своечасно розглядати отриманi вiд Надрокористlвача програмIл, плшrи, звiти та iншi

док},менти, якi необхiднi для виконаliня робiт, визначених цiею Угодою,
5.3. При впконаннi робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокористувач

зобов'язаяий:
5.3.1 приступити до проведенЕя робiт на визначенiй дirrяяцi надр не пiзнiше нiж через 2

(лва) роки з моменту початку строку дii .Щозволу;
5.3.2 забезпеýъати охорону надр та довкiлля в межах дiляню.r яадр, наданоТ в

корист}ъання, а також забезпечувати приведення порушених земеJIь у стан, придатrrий дlя
використzlння за призначенЕям, або придатний для подальшого ik викорисrаrтпя у суспiльному
виробництвi вiJцtовiдно до Програми робiт;

5.3.3 проводити роботи у термiни та в межах, зазЕачеЕих у Програмi робiт;
5.3.4 дотримуватися вимог законодzвства УкраЪи,.шшrю< сгшrлартiв, правил, норм

виконання робiт, пов'язаних з користуванЕям надрalJ\.{и;

5.3.5 допускати уповновФкених посадових осiб Держгеонадр для здiйснепня заходiв
держiвного геологiчного KoHTpoJuo в порядку та на пiдставах визначених чинним
закоЕодавством Украiни;

5.3.6 вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприемствам, установам, органiзачiям,
громадяпalм та довкiллю;

5.3.7 вiдшкодовувати у встановленому порядку власцикап,f землi та землекорисцвачам
збитки та втрати, завданi внаслiдок корист}ъання земельними длянками вiдповiдно до мети
користування надрами визначеноi,Щозволом;

5.3.8 використоврати надра вiдповiдно до мети, ди якоi ik було надilно;
5.3.9 забезпеч}ъати безпеку rподей, майна та навкоJп,rrшъого природrого середовища;
5.3.10 лотримуватися вимог та }мов, передбачених Дозволом та цiсю Угодою;
5.3.1 l надавати в установленому порядку .щержгеонадрам iнформачiю щодо корийування

irадрами;
5.3.12 при виконаннi робiт передбачених .Щозволом та цiею Уюдою застосовувати

прогресивнi технологii i TexHiKy, що забезпечують повне, комгшексне i рацiональве використання
надр;

5.3.13 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i свердловипи, якi мохgггь буги використанi
при розробцi родовищ та в iнших цiлях, i лiквiдовувати у встановленому порядку виробки i
свердловини, якi не пiдлягають подальшому використzшIlю;

5.3.14 зберiгати геологiчну i виконавчо-технiчIrу докрtенташЬ, зразки гiрських порiл i
руд, дублiкатiв проб корисних копаi,Iин, якi можугь бупа використанi при подальшому вивченнi
тa використаннi надр;

5.3.15 лотримуватися протипожежноi безпеки на родовищi та нести за Hei персон.rльну
вiдповiдальнiсть;

5.3.16 зупинити виконання на наданiй йому у корисryъання дi.llянцi надр цЬовю( робiт,
передбачених .Щозволом, пiсля зупинеЕня дii Дозволу та пiсля його ануJIювzlння;

5.3.17 у разi зупинення дii,Щозволу проводити на дЬlянцi надр роботи, пов'язанi iз
запобiганням виникненню аварiйноi сиryацii або усупення\,t ii цаслi.щiв, а також виконрати
заходи, спрямованi на усlъення порушень, що стали пiдставою для зупинеЕЕя дii flозволу;

5.3.18 проводити у порядку встаноыIеному законодaвством повторну експертизу та оцiпку
запасiв родовищ(а) корисних коlrалиЕ дiлянки (лiлянок) надр зазначеIrоi (зазначених) у .Щозволi
та цiй Угодi;

5.3.19 внести змiни до .Щозволу та цiсi Угоди протяIом 3 (трьох) мiсяцiв з MoMeIlTy
проведення повторноi експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисппх копаJIин дiляrпси
(лiлянок) надр;



5.3.20 забезпечити рацiональне комплексне використalння i охорону надр згiдно з цiею
Угодою та Програмою робiт;

5.3.21 створити безпечнi дrrя працiвникiв i населеrтня уý{ови цроведеIrня робiт, пов'язапrх з
корист}ъанням дiлянкою Еадр отримаЕою з метою видобуванЕя корисних копаJIин;

5.3.22 у встalновлеIrому порядку забезпечити викончlш{я вимог зilконодавства про оцiнку
вплrrву на довкiлля.

5.4. При лiквiлацii робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокорпстувач зобов'язапий:
5.4.1 провести та здiйснити фiнансрання лiквiдацiйrrих робiт вiдповiдrо до

затвердженого в установленому порядку Проекry робiт;
5.4.2 у випалку повЕоi або частковоi лiквiдацii чи консервацii гiрничодобрного об'скга

гiрничi виробки привести у стан, який гарантуе безпеку людей, майна i навколишнього
природного середовища, а в разi консервацii - зберегпr родовища та гiрнич.i виробки на весь
перiод консервацii;

5.4.3 здiйснювати за погодженЕям з органilми державного гiрничого нilгляду та iяшими
заiнтересованими органiL\{и у порядку встановлено}lу законодавством лiквiдацiю i консерваuiю
гiрничодобувних об'екгiв або ii дirrянок.

5.5. Надрокористувач мас право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянцi надр розробку родовища корисних копмин та

iншi робом згiдно з р(овами Дозволу та цiеi Угоди;
5.5.2 розпорялжатися видоб}тими корисними копалинами в поря.щу визначеному

законодавством Украiни;
5.5.3 вести, припиняти свою дiяльнiсть на оцrшанiй в користуванIlя дirштцi надр на

умовах, визначених .Щозволом, цiею Угодою та законодавством УкраiЪи;
5.5.4 при виконаннi робiт вйповiдно до .Щозво.тry та }мов цiеi Уго.щ залучати на пiлрялнlтх

умовах виконавцiв окремих видiв робiт, якi мають TexHiщri можливостi, що вiдповiдають
вимогам чинного зЕlконодавства.

5.6 Надрокористувач несе вiдповiдаIьнiсть за дотимапЕям запrrеними викоЕulвцями

умов,Щозволу та }Фtов користувмня надрчlми вiдповiдно до вимог rlинного закоЕодавства.

6. Контроль за виконапняDt умов корцстувдItня падрами та положепь цiсi Угоди
6.I. Контроль за виконанням }rrloB користувчшня надраLrи вiдповiдно до дiючого

законодавства та поJIожень цiеi Угоди, здiйснюсться незалежно кожЕою iз CTopiH.
6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт здiйснюе рiзнi види виробничого коктролю, а

також здiйснюс коЕтроль за виконанням та якiстю робiт, якi проводrь за.rгучепиЙ викопавець.
б.3. .Щержгеонадра проводить заходи державного геологi.пrого контрJIю за виконllП}tям

умов користування надрstми та положень цiеi Угоди в межах повновФкень вiдповiдно до дiючого
законодавства.

6.4. Держгеонадра за результатаN{и проведених нею заходiв геологiчного контрОJIЮ,

безпосередньо або за подшrням Мiнприроди з пiдстав, передбачених Законом УкраiЪи "Про
оцiнку впливУ на довкiл.ля", ценlраJтьниХ органiв виконавчоi влади, що реа:liзують державЕу
полiтику у сферi здiйснеrlня державного гiрничого нагляду, епiдемiологiчного нагляду
(спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог зalконодltвства у сферi

охорони навколишнього природного середовища, органiв мiсuевогО Сz!мОвРяДУВаНrЯ, ОРГаНiВ

.ЩФС у разi порушення Налрокорисryвачем умов користування надрtlми мае прzво:
6.4.1 зупинити дiю Дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку надtlння

спецiальних дозволiв на користування надрами затвердженого постulновою Кабiнегу MiHicTpiB
Украiни вiд 30.05.2011 Jф 615 (далi Порялок) та в iнших випадках, передбачених з.конодавством;

6.4.2 припинити право користрання надр,lми шJuIхом ануJIюванЕя .Щозволу у випадкм,
передбачених rт}ъктом 23 Порялку та в iнших випадках, передбачених законодавством;

6.4.3 звернугися з позовом до адмiнiстративного суду з метою припиненЕя всй видiв

робiт iз використання надр, що проводяться з порушення!, стандартiв та правил i мож},гь
спричинити пс)ъанш{ родовищ, icToTrre зниження ефеюивностi робiт або призВеСти до зЕачIIю(

збиткiв, а також вживати заходiв до зупинення дiяльностi пiддриемств, устапов та оргшriзаЦiЙ,



ЩО ЗДiЙСНЮЮТЬ ВИКОРИСтztння Еадр без спецiмьнЕх дозволiв на користувzrнЕя надраlми або з
пор},шенням умов, передбачених такими дозволами.

6.5. Дiя.Щозвоrry поновлюеться Держгеонадрами за умови усунеЕЕя Надlrокористрачем
причин, що призвели до зупинентlя його дii.

6.6. НадрокорИстувач маС прiво оскаржити в судовому порядку накази .ЩержгеоЕадр про
зупинення та припинення права корист}ъання дiлянкою надр IIIJUD(oM ану.rповання ,Щозволу.

6.7. !ержгеонадра продовжус строк дii.Щозволу за умови наданнJI Надрокористувачем
позитивного висновку спецiалiзованого державного геологiчяого пi,щlриемства" установи,органiзацii, що на!,Iежать ло сфери управлiння .щержгеонадр, за результатами проведенЕя
державно1 експеризи звiтiв щодо геологiчних матерiалiв.

7. Iнформуванrrя Сторiп. Щорiчна звiтяiсть
7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до.Щерясеопадр iнформацiю щодо

стану викоЕttння Програми робiт за формою встtlновлеЕою законодавством та надавати
вiдповiднi пояснення з питань, що вiднесенi до компетенцii !ержгеонадр.

7.2. Налрокорисryвач зобов'язаний в установленому порядку под:lвати до .Щерясеонадр
щорiчлi звiти вiдповiдно до форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних копаJп{н.

7.3. .Щержгеоналра зобов'язана своечасЕо iнформувати НялFокорисryвача з пrгань,.шti
вiднесенi до його компетенцii i виникають стосовно виконilЕня ploB .Щозволу та положень цiеi
Угоди.

8. Конфiленчiйнiсть
8.1. УсЯ iнформачiя, отримана чи придбана СторонамИ в процесi викоц.IнIUI робiт, е

конфiденцiйною. Порядок i умови корист}ъаяня iнформацiею, устaшоыIюеться власником
iнформачii вiлповiдно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфiденцiйностi, передбачепi статтею 8.1. цiеi Угодr, залишаються в силi
пiсля припинення строку лii чiеi Угоди, якщо iнше не передбачено Iмнним зaжоIlодtlвством.

8.3. Конфiленчiйнiсть цiеi Угоди не поширюеться на умови, BperyrboBaHi тIинним
законодавством Украiни, та щодо органiв, якi здiйснюють koнтporb за ii вrконанняrr,r.

8.4. Не е пор},шенням копфiденцiйностi цiеi Угоди ЕадапЕя вiдомостей, докрлептiв та
iнформачii коЕгроJIюючим, судовим, держlвпим органtlм у випад€х, пердбаченlтх чинним
законодавством.

9. Обставини непереборноi силп
9.1. НеВИКОНання або непатежне виконання зобов'язань за цiею Угодою с виправданим i

не спричиняе вiдповiдальностi у Tolry разi, якщо Tzжe невиконанЕя IIи rrеIIалежне виконання €
наслiдком випадку або обставин непереборноi сили, якi виЕикJти пiсля укладення цiсi Угоди,
перебувають поза межами контролю CTopiH, та якi Сторони не могли апi передбачити, aHi
попередити розрлними заходами.

9.2. Пiд випадком Сторони розумiють надзвичайну подiю, яка не носить характеру
невiдворотноi, од{ак € непередбач}ъаною i раптовою для CTopiH, а cal\,le: :lкти або дii органiв
державного управлiння, рiшення органiв мiсцевого самоврядування, змiни в законодавстъi
украiъи за }ъ{ови, що данi обставини безпосередньо впJIинули на своечасне виконання
зобов'язань Сторони. Пiд обставинами непереборноi сили Сторонп розумiють повiнь, пожежу,
зе]\{летрус та iчшi стихiйнi лиха, оголошену та неогоJIошеЕу вiйку, военпi дii, загрозу вiйни,
ТеРОРистичниЙ акг, блокалу, револrоцilо, заколот, повстання, MacoBi заворlшення та iншi подii,
що не залежать вiд волi CTopiH.

9.3. При HacTaHHi обставин, зазначених у пункгi 9.1., Сторона, яка опинилася пiд i'x
впливом, повинна в розумний строк, але не пiзнiше нiж через 7 калепдарних днiв з дня ix
виникнеЕня, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом 60 календарних
днiв док}т,tенти, що пiдтверджують iх настанЕя. Повiдомлення повиIlно мigгити iяформачiю про
характер обставин i, якщо пtоlкливо, ouiHKy ix впливу на мож.пивiсть викопання стороною cBoix
зобов'язань за цим .Щоговором та примiрний графiк виконання зобов'язань.



9.4. Пiсля повiдомлення про виникнення обставин непереборноi сили Сторони, у
наЙкоротший TepMiH, проволять зустрiч (у разi пеобхiдrостi) з метою прийняггя сцiльного
рiшення щодо подauБшого виконаншI уý{ов цiеi Угодл.

9.5. Пiс.пя припинення обставин, зазначених у пr{ктi 9,1., Сторонц що опинилася пй
впливом обставшr непереборноi сиJIи, повинна без затримки, a;re пе пiзвiше нiж через 5
календарних днiв з дня припиненЕя, повiдомити про це iпшу Сторону у письмовiй формi.
Повiдомлення повинно мiстити TepMiH, в який передбачасться викоЕати зобов'язаrrня за цiею
Угодою.

9,6. Факт настання обставин непереборЕоi сиJш повиЕец бупr пiдгверджений
док}ментаJIьно компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi палаrи).

в разi вiдсупrостi лiдтвердження Сторона, яка не виконала cBoi зобов'язанIuI, несе
вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог законодавства.

l0. Вlrкоршстаrlня украiЪського потенцiапrу
l0.1. У прочесi надрокорист}tsання на дiлянцi надр, Надрокористувач використовуватиме

обладнанпя, механiзми, засоби, приладдя, устаткування та iH. переважно вiтчизняних виробникiв
(в тому числi послуги) тiею Miporo, у якiй i'x цiни та якiсть, порiвЕяЕо зi свiтовими цiнами та
якiстю, булlть технiчно, технологiчно й економiчно доцЬними, та не призводитимугь до
зниження рiвня виробництва та екологiчноi безпеки.

11. Набуття чинпостi, змiпп, розiрвання та прппипепня Угодrr
1 l .1. Ця Угода набирае чинностi з дня реестрацii .ЩозвоJry та припиняе свою дiю з момеЕту

припинеЕня права користування надраN{и lrlляхом аЕуJповаЕIIя ДозвоJry або закiнчення cтpol<y дii
.Щозвоrry.

11.2. ,Щiя цiеi Угоди автоматично з}тtиня€ться, в частинi викоЕанвя робiт, передбачених
.Щозволом у випадку його зупинення та поЕовJIюеться у pzвi поновлеIшя дii ДозвоJry.

11.3. У разi продовження строку лii .Щозволу Сторони в устtшовленому порядку вносять
змiни до Програми робiт та до цiеi Угоди mJuIxoM укладання додатковоi 1тоди,

l1.4. Якщо iнше прямо не передбачено цiею Угодою або .fiнним в УкраiЪi законодавством,
внесення змiн та доповнень до цiеi Угоди здiйснюегься в порядqу встановленому зrlкоЕодавством
УкраiЪи шJIяхом }.к.пада}tня додаткових у,од до цiеi Угоди, якi стають дiйсними пiсля ik
письмового оформлення Сторонами та пiдписання уповновaDкеЕими особами CTopiH.

l1.5. Одностороння BiдtrloBa вiд виконання уъаов цiеi Угоди повнigгю або частково не
доцускаеться. Право односторонньоi вiдмови вiд цiсi Угоди падасться ,ЩержгеоЕадрzlм у випадку
припиненЕя права користування надрами шлJIхом анулrовання,Щозвоlry.

l 1,6. Кохна Сторона пiдтверджуе, що обидва шримiрншс-r цiсi Угодл пi,щlисанi вiд ii' iMeпi
особою, яка мае пр:во вчиняти юридичнi дii вiд iMeHi вiдповiдrоi юридlr.rноi (фiзи.пrоi особи -

пiдприемця) особи. Кожна Сторона гарантуе, що Еею виконllнi yci },I!rови i формшlьностi,
передбачепi ii устшrовчими докр{ентtlltrи, щодо прийяяття орпанами управлiнrrя рiшеяня про
погодженЕя i пiдписання цiеi Угоди, а особ4 яка пiдписала цю Угоду, мае дIя цього достатнiй
обсяг повноважень. Жодна iз CTopiH не може посилатися у спорi з другою Стороною на
обмеженЕя предстt!вництва особи, яка пiдписала цю Угоду вiд iT iMeHi, або на недоgтовiрпiсть
вiдомостей щодо представництва,

11.7. Сторони нес}ть пов[lу вiдповiдшrьнiсть за правильнiсть вкzвiших ними у чiй Уголi
реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзитiв, юридичпоi чи фасгичноi а,дреси, назви, устаfiовIIих
локlментiв, Сторона" у якоТ вiлбулася така змiна, повинна повiдомити про че iншу Сторону у
строки та в порядку визначеному законодавством Украiни. У разi неповiдомленIя Сторони
нес}ть ризик настilння пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

l1.8. Yci правовiдносини, що виникають з цiеi Угоди або пов'яздIi iз нею, у тому числi
пов'язанi iз дiйснiстlо, укладенням, виконанкям, змiною та припиненн.шrл цiеТ Угоди, тJIумаченЕям
iT улtов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушення Угоди, регулюються цiею Угодою та
вiдповiдними нормами чинного законодавства Украi'пи.

11.9. I-Iя угода складена украiнською мовою у двох автентичних примiрникatх. якi мають
однакову юридичну силу, по одному примiрнику лля кожноi iз CTopiH.



12. Додаткп до Угоди
12.1. Невiд'емною частиЕою цiеi Угоди е:

- Додаток l - Характеристика дirrянки надр;
- Додаток 2 - Програма робiт,

13. IОрlцпчпi адресtt, реквiзити та пiдписп Сторiп

.Щержавllа с;rуlкба
геологii та rlадр УкраiЪrl

03680, м. КиiЪ,
вул. Антона I-{едiка, 16

едпоу 37536031
тел. (044) 5Зб-13-20

прiзвище, iм'я,

Надрокорпстувач
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАJIЬНIСТЮ "НIВЕН"

54018, Миколаiвська обл., м. МиколаiЬ,
Iнryльський р-н, вул. Пiвденн4 33-А, кв. 48
тел. 093б752028
т/р 26001448608001, МФО 32ббl0
Код еДРПОУ 20874646 в IIАТ КБ
кПривабанк>
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Додаток 1

до Угоди пр умови користуванЕя
яадрами з метою видобуваптrя
корисЕID( копаJIин
ви( > 20 Ns

ХА РАКТЕР ИСТ ИКА
дiляпкrr падр

мiсцезнаходження дiлtянки надр розташоване на вйстшri бrп,rзько 250 м на пiвнi.ший
захiд вй с. Новоселiвка в Арбузинському райопi Миколаiвськоi областi, на земJID( зiшасу
Новоселiвськоi сЬсько1 ради.

Протягом 201^6-20|'l рр, товариством з обмеженою вiдповйа;ьнiстю <Укргюiпвест
Консаrгп.lпг> за технiчним зzвданням ТОВ <HiBeH> проведена попередu геолого-економiщrа
оцiнка Новоселiвського родовища гршriтiв. Роботи проведенi в межах погодкеноi площi
КаJlrеРаJьЕим пIляхом - з використашIям MaTepia.lIiB геодогорозвiдувilпьних робiт: кОтчgг о
пОисково-разведоrшьж рабоmх на Новоселовском месторождении граЕита дIJI борювого камня и
щебня в Арбузинском районе FIиколаевской области" (Одесц 1974 р., автор В.,Щ. Голощапов) та
"отчет одоразведде и переоценке Новоселовского месторждепшI граЕита в Афринском рйоне
Николаевской обдасти УССЬ) КиiЪ, 1991 р., автор С.В. Сич), якi oтplд{aвi ТОВ <НЬен>
вiдповiдно до договору купiвлi-прлажу права на користування геологi.пtою iнформачiею,
укладеного з ,Щержавною службою геологii та надр УкраiЪи.

Запаси корисноi копашлни за категорiею С1 } KoHTtpi проелктного кар'сра до горизоЕту з

умовною абсолютною вiдмiткою +67 м складаютъ 207 5,2 тас.м3; iз шос 187,3 тис.м3 гравiти
порушенi вивiтрюванням.

Географiчних координат к}тових точок Новоселiвського роловища гранiтiв

Площа дiлянки 0,093
За складнiстю геологiчноi будови Новоселiвське родовище граЕiтiв Bi,щeceHe до 2-гоi

групи скJIадностi за його якiсними показникi!ми згiдно з Класифiкачiею запасiв i pecypciB
корисних копаJIин державЕого фопду надр.

Геологiчна оцiнка Новоселiвського родовища гранiтiв виконана за даними l б свердловин
глибиною 10,2-40,7 м (зага.rьний обсяг 422,3 п. м), вiдслонень та опробувашIя зzlкшI).того
кар'еру. Бурiння свердловин виконув.rлось буровою установкою УКБ200/300 колонковим
способом дiаметром 112-76 мм. У пiлрахунку запасiв берlть участь 10 свердlrовин. Якiсть
бурових робiт добра. Вихiд керну з корисноi коп:lлиIlи становить 80-100 %. Щiльнiсть
геологорозвiдраьноi мережi свердIовин д.rrя запасiв категорii С l стаIIовить 90-250 м.

Якiсть корисноТ копшlини вивчена за керном свердловиЕ. Проби грштiтiв вiлiбранi
секцiйними iнтервалами довжиною 1,8-4,1 м для вивчення фiзико-механiчних властивостей за
скороченою прогр;lмоIо, 2,5-3,0 м - за повIrою прогрitмою. У межах дiлJпrки вiдiбраr{о 5l рялова

м
K}.тoBol
точки

Пiвнiчна
широта

Схiдна
цовгота

l 2 3

l 47"49,30"
2 4,7.49,з1" 3 1.19,08"
J 4,7"49,з0" 3 1,19,18"
4 47"49,2,7

5 4,7"49,25,
6 47"49,19" з 1" l9,21,
7 47.49,18,
8 4,7"49,20" з 1,19,09,
9 47"49,27"
l0 47"49,29" 31,19,04,

з 1"19,05,

зl"19,22"
з l "19,2l,



проба на фiзико-механiчнi випробрання (15 - за повною, 36 - за розширеною програмами), 41
проба на фiзико-механiчнi випробування щебню, l3 прб л;rя вивченЕя декоративностi, 50 проб
на мiнералогi,пrrтй аншliз, 53 зразки на петрографiчне вивчеЕЕя, 10 проб на ралiачiйно-
гiгiенiчну оцiнку. Методи вiлбору проб i ix кiлькiсть експертизою погоджеЕо.

Вивчення якiсних показникiв корисноi копllrмЕи проведено протягом 1989-1991 рр.
лабораторiею КГЕ "Укргеолбудм". Радiацiйно-гiгiенi*lа оцiнка проб проведена МколаiЪською
обласною СЕС (2009 р.), вивчення декоративностi - КГЕ "Укргеолбудrл" (1989-199l рр.) та
.Щержавним гемологiчним центром УкраiЪи (2017 р.), що aTecToBaHi на TexHi.rHy компетентнiсть.

гiдрогеологiчнi рлови родовища характеризутоться наявнiстю водоносного горк}онту,
Що при)?очеЕий до трiщинуватоi зони криста:riчних порiл. За резуJьтатами викоЕанIr(
розрахункiв приток пiдземних вод в кар'ер при максимitльному його розви:гку по площi i на
глибину складае 388 м3/год. Kap'epHi воли будlть скидатись по ба.тrцi Ахтъонова в р.Арбузипку.

Площа родовища охоплюс 22 сверлловини, що були пробуреIri па стадii розвiдюл та
дорозвйки.

Запаси корисноi копмини за категорiею Cl у копryрi проектного кар'ера до горизоЕту з
умовною абсо.rrюrrrою вiдrлiткою +67 м складають 2075,2 тис.м3; iз них 187,3 тис.м3 гранiти
порушенi вивiтрrованням.

Очiкувший вихiд блокiв на родовищi складае З2Уо.
За складнiсто геологiчноi будови Новоселiвське родовище гранiтiв вiднесене до 2-гоi

групи скJIадностi за Його якiсними показниками згiдно з Класифiкацiею запасiв i peclpciB
корисних копtlлин державного фонду надр.

геологiчна оцiнка Новоселiвського родовища гранiтiв виконана за даними lб свердловин
глибиною 10,2-40"7 м (зага,тьний обсяг 422,3 п. м), вiдслонень та опробування з,lкин}того
кар'€ру. Бурiння свердJIовин викон}ъалось буровою устаIlовкою УКБ200/300 колопковим
способом дiаметром ll2-76MM. У пiлрахlттку запасiв беруь r{асть l0 свердrовин. Якiсть
бурових робiт добра. Вю<iд керну з корисноi копtlJIини становить 80-100 %. Щiльнiсть
геологорозвiдувалъноi мережi свердловин дтrя запасiв категорii С1 стшrовитъ 90-250 м.

Якiсть корисноi копа,тини вивчена за керном свердловип. Проби гранiтiв вiлiбранi
секцiйними iнтервалами довжиною 1,8-4,1 м дIя вивчеЕня фiзш<о-мехаriштпх властивостей за
скороченою прогр{мою, 2,5-3,0 м - за повною програмою. У межах дiляню.r вiдiбрано 51 рялова
проба на фiзико-механiчнi випробуваrня (15 - за повЕою, 36 - за розширевою прграмами), 41
проба на фiзико-механiчнi випробування щебню, 13 проб лля вивчення декоративносгi, 50 проб
на мiнералогiчний ана.lliз, 53 зразки на пегрографi.ше вивчеI Iя, 10 проб на радiацiйно-
гiгiенiчну оцiнку. Метоли вiлбору проб i ix кiтъкiсть експертизою поюджеЕо.

Вивченrrя якiсних показникiв корисноi копалини проведено протяrом 1989-199l рр.
лабораторiею КГЕ "Укргеолбудм". Радiацiйно-гiгiенiчна оцiнка проб проведена МиколаiЪською
обласною СЕС (2009 р.), вивчення декоративностi - КГЕ "Укргеолбудu" (1989-1991 рр.) та
,Щержавним гемологiчним центром УкраiЪи (20l 7 р.), що aTecToBaHi на технiчну компетентнiсть.

Гiдрогеологiчнi 1мови родовища характеризуються наявнiстю водоносного горизоЕту,
lцо приурочениЙ до трiщинуватоi зони кристалiчних порiд. За результатlми виконalн}D(

розрахункiв приток пiлземних вод в кар'ер при максим,rльному його розвитку по площi i на
глибину склалае 388 м'/год. Kap'cpHi воли булlть сшIдатись по ба.Jщi Ахтьопова в р.Арбузинку.

fIлоща родовища охоплюе 22 сверлловияи, що були пробуренi Еа сrадii розвiлlо та
дорозвiдrол.

Запаси кориспоi копалини за категорiею С1 } KoHT}pi проекIIlого кар'ера до горизоIrту з
уNrовною абсо.гпотною вiдмiткою +67 м складаю T ь 2075,2 тис.мЗ; iз них 187,3 тис.мЗ гранiти
порушенi вивi,грюванням.

Очiкуваний вихiд блокiв на родовищi скJIадае 32Уо.
У геологi.пriй буловi родовища беругь уrасrь граrriти кiровоградського комплексу

нижньопротерозоЙською BiKy, якi перекрrгi корою вивфювання мезозоЙ каЙlrозоЙського BiKy та
осадовими пордilми четвертинного i неогенового BiKy.

Основною корисною копtulиною tra родовищi е незмiненi вивiтрюваrтням гранiти
кiровоградського комплексу нижньопротерозойського BiKy. Гршriти порфiроподiбIi граIrат-
бiотитовi сiрого, жовто-сiрого, рожево-сiрого середlьо_ црушозерr*rстi, щЬнi, MaclBHi.



Потуlкнiсть незмiненrл< гранiтiв в межах пйрахунку запасiв до горизоIrту +67,0 м стаlовить 6,0-
23,0 м (У середньомУ - i7,8 м). У гранiтrомУ масивi за.rягаrсrь невеш.rкi тiла петrr.rапrгiв, що це
мають чiтrсо< контакгiв i форм.

ii_ql;n

.Щирекгор ТОВ HiBeH Л.О. Сербiн

ов 7.1 6



.Щодаток 2
до Угоди про }ъ{ови користувilння
над)ами з метою видобування
КОРИСНИХ КОПЧIJIИН

вiд (_D_ 20_ Nе _

,Щержавна служба
геологii та надр УкрalHll

(посад4 прЬвяоIе, iм'я,

IIРОГРДМАРОБIТ
з видобуваllrrя корцспих копаJtпrt

новосе"riвського

?

,Щирекгор

iH Л.

овr!ща HlTlB

Надрокорпстувач
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬШСТЮ "НIВЕН"
54018, МиколаiЪська обл., м. МиколаiЪ,
Iнгульський р-н, вул, Пiвденн4 33-А, кв. 48
тел. 0936752028

,Trlp 26001448608001, МФо 326610
Кол е,ЩРПОУ 20874646 в ПАТ КБ
<Приватбанк>
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N9
п/п

Впдп робiт обсягrr
робiт

фкере"rо
фiнапсу-

вання

Строк
проведення

робiт
1 Огриманlrя спецiального дозволу на

корииування надрами
1 од. власнi копглл I квартал

2019 р.
1 Ск.гIадшrrrя та затверддеlл-rя прекry на рзрбку i

рlсультивачii роловища в порядч/ вст:!новJIеному
з{lконодlшством

власнi кошги II квартал
20l9p.

ПI квартал
20l9 р.

J Пiдготовка MaTepiariB та отриманlrя у
встаноыIеному порядку акry про надання
гiрничого вiдводу

власнi кошти

власнi кошти IV кварта.л
20l9p.

.{ Оформлення у встановленому порядку
правовстановлlоючих локументi в на земельну
дiлянку для потреб пов'язаних з користуванням
наJlрами

власнi кошти IV квартал
2019 р.

Пiлготовка роловища до розробки:
- проходка в'iЪних, розрiзних траншей та

}творення площадок першочерговоi вiлрбкrr,
проходження гiрничих виробок (розробка
вiдкритим способом);
- проходка вертикальних, похилих стволiв,
шурфiв mщо (розробка пiдземним способом)

II квартал 2020

року
3,0 тис.
M"/plK

власнi кошти6 Початок видобування (одиниця вимiру на piK)

власнi копrп.r IV KBapTart

202l р.

Вихiд на проекгну пот)окнiсть згцно з
проектом

розробки
родовища

J
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